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A Prefeitura iniciou nesta
semana, a entrega dos unifor-
mes escolares para os alunos
da Rede Municipal de Educa-
ção. Foram investidos R$ 1,3
milhão.

Presente na entrega, o Pre-
feito, Raul Gírio, ressaltou a im-
portância dos uniformes. “A
uniformização da rede garante
a auto estima e principalmente
a segurança de nossos alunos.
Isso vem ao encontro aos ou-
tros investimentos que estamos
fazendo na melhoria de quali-
dade de nossas unidades edu-
cacionais”.

O Secretário de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, Cé-
sar Esper, informa que todos os
alunos serão beneficiados.
“Nos próximos dias, todos os

Começa a distribuição de uniformes escolares
Todos os alunos da rede municipal de educação serão beneficiados

alunos vão receber o kit com o
novo uniforme. Tivemos o cui-
dado de garantir a qualidade
das peças para que todos fi-
quem satisfeitos”.

Investimentos na Educa-
ção – A Prefeitura trabalha
para garantir a qualidade da
educação municipal. Para isso
investiu na manutenção do Sis-
tema Uno, na compra de ma-
terial escolar, na qualificação de
professores e na reforma e am-
pliação das EMEB’s.

Em parceria com o Gover-
no Estadual, Jaboticabal será
beneficiada com a constru-
ção de três escolas de perío-
do integral e mais três cre-
ches, sendo que uma já está
em construção no Parque das
Araras.
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A morte de Diana Frances Spencer
foi envolta em todas as características
de uma tragédia. Linda e adorada, a prin-
cesa havia se recuperado da tristeza que
um dia comoveu o mundo e parecia ter
achado seu verdadeiro príncipe encan-
tado. Na véspera de encontrar seus dois
filhos príncipes para curtir o último dia
de férias, aconteceu a fatalidade em
Paris.

Na cidade, vivera os últimos momen-
tos de seu romance, perseguida por fo-
tógrafos famintos, os mesmos que fo-
ram acusados de provocar o acidente
fatal. Diana, 36 anos, seu namorado
Dodi Al Fayed, 41, o motorista Henri
Paul e o guarda costa Trevor Rees –
Jones estavam no Mercedes-Benz S. 280
que se chocou quase 200 quilômetros
no túnel Li Alma, que corre paralelo ao
rio Sena, pouco depois da meia noite de
31 de agosto de 1997.

Al Fayed e Paul morreram na hora,
Diana foi retirada com dificuldade dos
destroços e morreu num hospital qua-
tro horas depois. Rees – Jones sobrevi-

Mais um ano abençoado para fazer-
mos uma homenagem a esses grandes
heróis que tem sido um verdadeiro ins-
trumento de Deus em nossas vidas. Ser
pai, uma grande responsabilidade e uma
grande alegria para todos os homens.
Deus disse: Portanto, deixará o homem
o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua
mulher, e serão ambos uma carne (Gê-
nesis 2.24). O plano de Deus é perfeito,
tanto para o homem, quanto para a
mulher. O casamento é a base da socie-
dade, onde os dois se tornam uma só

O dia 11 de Junho de 2013 pode fi-
car marcado na história da Prevenção
do Suicídio no Brasil como o dia em que
mais uma barreira foi quebrada: o do
Medo da Imprensa em abordar o Tema.

Nessa noite, a Folha de São Paulo,
jornal com maior tiragem do país, rece-
beu em seu Auditório mais de 100 pes-
soas para um debate sobre Prevenção
do Suicídio, com objetivo de reflexão

Esta vida foi criada por DEUS. Re-
encarnamos no PLANETA TERRA,
voltamos a viver numa necessidade de
provação ou expiação. Já vivemos mui-
tas vidas, na sucessão de idas e voltas,
em dois planos: material e espiritual,
encarnados e desencarnados. Vamos vi-
ver todos juntos, num lar em família,
resgatarmos dividas contraídas em vi-
das anteriores, num passado que se vai
longe,d entro da LEI DE CAUSA E
EFEITO: KARMA.

A VIDA CONTINUA
Somamos divergências e desencon-

tros, num mundo onde a ignorância ain-
da domina os encarnados, num mundo
eterno do espírito (alma), onde procu-
ramos sobreviver à custa de muito tra-
balho, perseverança, esforço e dedica-
ção, dentro da renúncia aos bens terre-
nos, para conseguirmos a evolução, que
é crescimento espiritual, com apoio do
material que é o corpo, servindo de ins-
trumento físico para trabalhar com o
espírito

  NÓS CORREMOS ATRÁS DA FE-
LICIDADE, HOJE AMANHÃ E SEM-
PRE. ONDE TUDO PASSA PARA
CONSTRUIRMOS UM NOVO MUN-
DO, REPLETO DE LUZES E MUITO
AMOR.

REFLEXÃO  —  EVENTO QUEBRA TABU E DEBATE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

sobre o aumento dos casos entre Jovens
e Adolescentes brasileiros.

Estavam à mesa quatro debatedores
de diferentes formações: Dr. JOSÉ MA-
NOEL BERTOLOTE, Psiquiatra da Fa-
culdade de Medicina de Botucatu (UNESP)
e autor do livro recém-lançado “O Suicí-
dio e sua Prevenção”; ROBERT PARIS,
Voluntário do CVV; ROSELY SAYÃO,
Psicóloga, colunista da Folha e da Rádio
BandNews; e CLÁUDIA COLLUCI, Edi-
tora de Saúde da Folha.

DR. BERTOLOTE abriu o debate
com números que demonstram a dife-
rença de perfil do Suicida Jovem em re-
lação aos Adultos. Enquanto 98% dos
Adultos que tiram a própria Vida apre-
sentam alguma doença mental, princi-
palmente Depressão, Esquizofrenia e
Dependência de Álcool ou Drogas, 15%
dos  Jovens não apresentam diagnósti-
co de Transtorno Mental e 30% são
Usuários de Álcool ou Drogas, bem aci-
ma da população total.

ROSELY SAYÃO comentou que o uso
muito amplo das redes sociais expõe a
Vida de tal maneira que pode colocá-los
em situações constrangedoras. A Psicólo-

ga também comenta a mudança do com-
portamento nos jovens relacionada à su-
perficialidade ou ausência das relações in-
terpessoais e da pressão que a Sociedade
impõe para que todos sejam felizes, e, ao
não ser feliz, cria-se um conflito interno.
Mas ela foi enfática ao afirmar que os
maiores responsáveis pela mudança no
comportamento dos adolescents são os
adultos, a começar pelas redes sociais, “são
as mães que postam sobre os filhos na
Internet e não têm ideia do que estão pro-
vocando na Vida deles”.

ROBERT falou sobre a profundida-
de da comunicação alcançada entre o
Voluntário do CVV e os jovens, princi-
palmente no chat, momento em que
conseguem ser autênticos, falando acer-
ca do que São e do que Sentem. A opor-
tunidade de mostrar até as fraquezas faz
bem, pois desarma a “bomba” que exis-
te internamente com as pressões mal
administradas. “Essa oportunidade pode
se dar no atendimento do CVV, na Rua,
em Casa, nos Hospitais, em qualquer
lugar,” reforça o Voluntário.

“É preciso incentivar as pessoas a
PEDIREM AJUDA”, afirma ROBERT,

complementado por ROSELY, que quan-
do se aborda o Tema Suicídio dentro das
Escolas é feito de um jeito moralizante,
como “Você Não Pode Pensar Nisso’,
o que não resolve o problema de nin-
guém. A Psicóloga toca em um ponto
muito abordado que é a MANUTEN-
ÇÃO DA AUTOESTIMA DOS JOVENS
E ADOLESCENTES. Os adultos fazem
muito para garantir essa boa sensação
nos Jovens e Adolescentes, mas a Auto-
estima é consequência de algo que o
Próprio Indivíduo Faz e não do que os
Outros  Fazem por ele.

A INICIATIVA FAZ PARTE DE UM
ESFORÇO DO CVV EM LEVANTAR A
DISCUSSÃO E A DIVULGAÇÃO  DA
PREVENÇÃO DO SUICÍDIO EM
TODA A SOCIEDADE.

SÓ SERÁ POSSÍVEL ATUAR EFI-
CIENTEMENTE SE A POPULAÇÃO
ENTENDER A DIMENSÃO DO PRO-
BLEMA, SABER QUE EXISTE PRE-
VENÇÃO E ENTENDER COMO AGIR.

Voluntário André Lorenzetti/Bole-
tim CVV.

Reflexão do Voluntário: José Fer-
nando Stigliano

A TRAGÉDIA DA PRINCESA...
veu, com o rosto esfacelado, e a memó-
ria sobre aquela noite seriamente com-
prometida. Para os ingleses, foi o fim
triste de um verão que assistiu com an-
siedade ao namoro de Diana e Dodi, suas
fotos na praia, o beijo, os encontros
com os filhos Willian e Harry. Em ne-
nhum momento no século XX se viu
tanta comoção num país famoso pelo
controle emocional e polidez de seus
cidadãos. Os britânicos choraram, mas
não sozinhos. Todo o mundo lamentou
a morte de Diana. Centenas de milhões
de pessoas assistiram pela TV, no sába-
do seguinte à sua morte, à cerimônia
realizada na Abadia de West-Mister, que
teve como momentos mais fortes Can-
dle in The Wind, cantado pela amigo
Elton John, e o discurso do irmão da
princesa, o Conde Spencer. Naquela se-
mana em que o corpo da princesa ficou
dentro de um caixão, sozinho, na Cape-
la do Palácio de ST. James, esperando
os funerais, a Inglaterra viveu uma re-
volução. Primeiro, as informações so-
bre a tragédia levaram o povo a se colo-
car contra a imprensa sensacionalista,
já que os paparazzi eram suspeitos de
envolvimento no acidente. Depois, co-
brou-se da rainha Elizabeth II uma po-
sição “mais humana” sobre a morte da
ex-nora, que tanto desprezava. Os súdi-
tos enfrentaram a monarca que, resig-
nada, discursou na TV e mandou que a
bandeira do Palácio de Buckinghan fos-
se hasteada a meio-pau. Quem saiu lu-
crando foi o primeiro Ministro Tony
Blair, que serviu como intermediador
entre o povo e a rainha. Nesse meio

tempo, as flores começaram a cobrir
vários pontos do país, e não apenas
Londres. Cada esquina tinha um buque-
zinho, um ursinho de pelúcia, uma fita
cor-de-rosa, um cartão de pêsames. Em
poucos dias, floricultores da Inglaterra
não tinham mais produtos, nem mes-
mo os vizinhos da Europa, elas se esgo-
taram em grande parte do continente.
Foi preciso importar flores de Israel.
Os jornais, obviamente, chamaram o
momento de Revolução das Flores, o
momento em que os britânicos expuse-
ram suas emoções. Os minutos que an-
tecedem ao acidente de 31 de agosto
nunca foram totalmente reconstruídos.
Diana e Dodi, filho do milionário egíp-
cio Mohammed Al Foyed, dono das
Lojas Harrods, haviam jantado na suíte
presidencial do hotel Ritz, também de
Mohammed. Eles decidiram passar a
noite na de Dodi em Paris, em vez de
continuarem no hotel. Dodi convocou
Henri Paul, que estava de folga, para
participar do esquema de fuga dos fotó-
grafos. Três carros, duas Mercedes e um
Land Rover, foram usados para despis-
tar os paparazzi. Mas nenhum dos cer-
ca de 10 fotógrafos se iludiu com o tru-
que e uma caravana de motos e carros
saiu no encalço da S280. Henri Paul, 41
anos, que costumava beber wisky em
seus dias de folga, já havia passado da
conta – a concentração de álcool em
seu sangue era quatro vezes maior que a
permitida pelas leis francesas. O Mer-
cedes entrou no túnel L’Alma a mais de
180 quilômetros por hora. Paul perdeu
a direção logo na entrada, onde há leve

curva para a esquerda, em declive. O
Mercedes seguiu em linha reta e o lado
direito do carro chocou-se com o pare-
dão do túnel, o que o jogou para o lado
oposto da pista numa trajetória balísti-
ca. Um segundo depois, o Mercedes ba-
teu de frente contra o pilar. O carro
capotou, girou sobre o eixo, bateu de
novo no muro e, finalmente, parou so-
bre as quatro rodas. À 0h27, a polícia
recebeu, pelo celular de um fotógrafo, o
primeiro pedido de ajuda. Um médico
passou pela local e disse que ela “gesti-
culava caoticamente e balbuciou coisas
sem sentido”. Ele colocou uma máscara
de oxigênio na loira, que não havia re-
conhecido, e corrigiu a posição do pes-
coço, que estava caído sobre o ombro
direito, dificultando a respiração. Um
fotógrafo cobriu o ventre de Dodi, que
tinha as vísceras expostas. Doze minu-
tos depois do telefonema, chegaram os
bombeiros, que levaram uma hora e quin-
ze minutos para tirar Diana das ferra-
gens. Enquanto eles cortavam o Mer-
cedes, médicos faziam massagens cardí-
acas e davam sedativos para a princesa.
Finalmente, às 2h da manhã, Diana che-
gou ao hospital. O pulmão esquerdo es-
tava cheio de líquido e a cavidade torá-
cica estava encharcada de sangue em
razão do rompimento da veia pulmo-
nar esquerda. O coração dela estava
morrendo e não reagia a mais nada. Um
cirurgião abriu o peito da princesa e ten-
tou, com mas mãos, massagear o cora-
ção de Diana. Mas a hemorragia havia
sido séria demais e, às 4h da manhã,
quando milhares de pessoas acompanha-
vam anciosas os boletins sobre o aci-
dente pela TV, chegou o anúncio da
morte.

FELIZ DIA DOS PAIS
carne, depois vem os filhos que são uma
bênção e herança do Senhor. O pai deve
ser um exemplo: Para sua família por-
que seus filhos irão segui-lo. Deus colo-
cou essa responsabilidade sobre ele por-
que o homem é a cabeça da casa e é por
ele que todas as bênçãos entram em seu
lar. Deus criou o homem à sua imagem e
à sua semelhança. E disse Deus: Faça-
mos o homem à nossa imagem, confor-
me a nossa semelhança. E criou Deus o
homem à sua imagem; à imagem de Deus
o criou. E da costela do homem Deus
fez a mulher. E Deus os abençoou e Deus
lhes disse: Frutificai, e multiplicai-vos,
e enchei a terra. (Gênesis 1.26-27-28).
Assim fizeram o homem do pó da terra.
Quando entendemos que o nosso Cria-
dor fez tudo isso com suas próprias
mãos, podemos dizer: este Deus é Po-
deroso em tudo o que faz. Ele criou o
homem para que esse O representasse
aqui na terra, para que todos tivessem
uma imagem de como o Senhor Deus é
um Pai maravilhoso e sempre pronto
para ajudar seus filhos em qualquer situ-
ação. Como o homem deixou de obede-
cer à sua palavra e não andado mais em
seus caminhos, o Senhor Deus enviou
seu próprio filho Jesus para nos mos-
trar o quanto Ele ama o ser humano,

que Ele próprio criou à sua imagem e
semelhança. Jesus veio e disse: Aquele
que tem os meus mandamentos e os guar-
da, este é o que me ama; e aquele que me
ama será amado de meu Pai, e Eu o
amarei e me manifestarei a ele. Se al-
guém me ama, guardará a minha pala-
vra, e Meu Pai o amará, e viremos para
ele e faremos nele morada. (João
14.22e23). Que bom saber que o Pai tem
um grande amor por cada um de nós. É
por isso que eu disse: Que ser pai é uma
grande responsabilidade. Imagina você
representando o papel principal da vida,
que é ensinar os seus filhos, que Deus é o
nosso verdadeiro Pai. Jesus disse: Qual o
pai dentro vós que, se o filho lhe pedir
pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se
lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe
uma serpente? Ou também, se lhe pedir
um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se
vós sendo maus, sabeis dar Boas dádivas
aos seus filhos, quanto mais dará o Pai
Celestial o Espírito Santo aquele que lho
pedir (Lucas11-11ao13). Jesus estava
dizendo que se o pai natural sabe dar coi-
sas boas aos seus filhos. Quanto mais o
Pai Eterno. Ele é um Pai de amor. A
bíblia fala de muitos pais que desempe-
nharam um grande papel na vida de seus
preciosos filhos, por exemplo: Davi,

antes de morrer, chamou seu filho Salo-
mão e disse lhe: E tu, meu filho Salo-
mão, conhece o Deus de teu pai e sirva-
o com um coração perfeito e com uma
alma voluntaria, porque esquadrinha o
Senhor todos os corações e entende to-
das as imaginações dos pensamentos; se
o buscares, será achado de ti; porém, se o
deixares, rejeitar-te-á para sempre. (I
Crônicas 28.9). Que conselho mais sá-
bio vendo de um pai natural. A preocu-
pação de Davi era que seu filho não dei-
xasse de seguir o Senhor por nada nesta
vida. É assim que o verdadeiro pai natu-
ral deve agir, observando se os seus fi-
lhos estão respeitando a palavra de Deus.
Todos os pais foram criados por Deus e
tem a obrigação de ensinar seus filhos o
caminho em que deve andar com ajuda
do Espírito Santo. Peça ao Pai Celestial
que o ajude nesta jornada, para que a cada
dia pai, o senhor seja um bom exemplo:
Para os seus queridos filhos e quando seus
filhos envelhecerem não vão se desviar
do caminho de Deus. Que Deus possa no
seu infinito amor, derramar todas as sor-
tes de Benções na vida de todos os pais.
Um feliz Dia dos Pais. Está é a minha
oração. Pr. Anastácio Martins. Ouça o
nosso programa (A Verdade da Palavra).
Diáriamente na GAZETA FM 107.9 das
5hrs30mim às 6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

Papai era pedreiro e, desde menino,
viveu uma vida muito dura. Fomos sem-
pre pobres. Passamos por muitas difi-
culdades, não só financeiras. Eu, que sou
o mais velho, meu irmão José Carlos e
minhas quatro irmãs tivemos um ver-
dadeiro pai. Ele não era um homem sem
falhas, fragilidades e erros. Não. Mas
foi sempre muito verdadeiro. Muito do
que sou e até mesmo o meu jeito de ser,
eu devo a meu pai.

Era muito bom, trabalhador, hones-
to e temente a Deus, mas não tinha

Pai, exemplo de fé e humildade
prática religiosa. Tanto é que, quando
fiz a primeira comunhão, meu pai não
foi e eu não estranhei. Mas Deus tem
seus caminhos para nos chamar de vol-
ta. E foi exatamente isso que aconteceu
com meu pai no dia em que foi me levar
ao Seminário Salesiano em Lavrinhas
(SP), em 3 de setembro de 1949. Na-
quela época, eu tinha apenas 12 anos.
Viajamos o dia inteiro. Na manhã se-
guinte tivemos missa no seminário e
meu pai participou. Eram poucas pes-
soas na igreja e fiquei atento para sua
expressão de fé, na fila da Eucaristia.

Meu pai, homem simples, digno, um
exemplo de luta, de dedicação, estava
ali, aprovando mais uma vez minha de-
cisão de entregar a vida e esta linda cau-
sa de ser sacerdote do Senhor. Daquele
dia em diante, papai nunca mais perdeu
a missa. Pelo contrário, quem incenti-
vava a família toda em casa era ele.

As vocações são diferentes: uns saem
para seguir o chamado de Deus. Outros
ficam para realizar a missão que Deus
lhe confia. Minha vocação foi sair de
casa para engressar no seminário e hoje
ser padre. Mas, se a sua vocação é ficar
na sua casa como pai e mãe de família,
você precisa realizá-la e bem. O Senhor
cumpre Suas promessas! Agradeço por
aquilo que Deus fez a partir do meu
“sim”. Seja fiel ao que Deus lhe pede
pois, com certeza, Ele também será fiel!

Seu irmão,

ESTE MUNDO CRIADO POR DEUS
 Tudo pode mudar com o tempo

ações. Reações se multiplicam nos anais
das vidas sucessivas, em planos de dife-
rentes evoluções, dependendo do nosso
modo de pensar e agir diante dos pro-
blemas criados por nós, encarnados. É
na vida terrena que precisamos cons-
truir agora e livrarmos da ignorância,
do mundo infeliz, das trevas, das dores e
sofrimentos. Novas épocas nasceram,
novos tempos vieram incorporar os
destinos ligados às palavras do MES-
TRE JESUS. Ninguém pode ver o reino
de DEUS se não nascer de novo. A cul-
tura  evoluída cresceu dentro dos trata-
dos que vieram enriquecer o conteúdo
cientifico, filosófico e religioso. Mui-
tas revelações se sustentaram outras
doutrinas, divulgaram muitos conheci-
mentos ligados à espiritualidade, para
provar que o espírito é eterno, que exis-
te vida após o túmulo, que a morte pas-
sou a ser entendida de uma nova fórmu-
la, mais esclarecida, de que apenas o cor-
po passa por transformação, no des-
manche, sendo que o espírito (ALMA)
continua.

CAMINHAMOS PARA ENTEN-
DERMOS.

A ciência e a religião são duas ala-
vancas da inteligência humana.

A casa do PAI  é o UNIVERSO. As
diferentes moradas são os mundos que
circulam o espaço infinito e oferecem
aos espíritos encarnados estadas adequa-
das ao seu avanço. EVANGELHO SEG.
O ESPIRITISMO. O progresso é uma
das leis  da natureza.

Todos os sofrimentos, misérias, de-
cepções, dores físicas, perdas de entes
queridos, todos tem sua consolação com
a fé  no porvir e com a confiança na
justiça de DEUS .

 O CRISTO   DISSE: BEM  AVEN-
TURADOS OS AFLITOS, PORQUE
SERÃO CONSOLADOS.

Culturalmente as pessoas estão con-
dicionadas a acreditar que o amor é o
mais importante em uma relação. A fa-
mília ensina assim e a sociedade, de uma
forma ou de outra, corrobora a crença.
Mas pensar dessa forma nem sempre é
saudável para quem vive um relaciona-
mento. Amor é bom, mas não é tudo.
Acreditar nisso impede que os parceiros
avaliem o compromisso conjugal com
clareza e distanciamento, que enxer-
guem o que está acontecendo naquele
determinado momento da relação, e di-
ficultam as aprendizagens, as mudan-
ças.

Quando essa definição cultural se
soma a dificuldades pessoais, a união vai
se cristalizando e perdendo a possibili-
dade de ser reavaliada, redefinida, re-
contratada. Por carência, ilusão ou me-
dos, muitas pessoas ficam em relacio-
namentos ruins com a desculpa de que
os envolvidos “se amam”. O fato de

Um relacionamento não sustenta apenas com o amor. É preciso muito mais

considerarem isso o mais importante,
faz com que não avaliem outros aspec-
tos, muito importantes, que fazem par-
te de uma relação de casal.  Em nome
do amor, suportam ser maltratadas, re-
jeitadas, desqualificadas. Convivem com
a solidão a dois, com a falta de parceria
(no uso do dinheiro, nos projetos, na
divisão de tarefas). Ou toleram diferen-
ças profundas de valores, de ética, de
moral. O fato de haver amor acaba se
tornando uma desculpa para não tomar
decisões, fazer escolhas, ou responsabi-
lizar-se.

Por mais importante que seja o
amor, é apenas um dos elementos que
justificam uma relação. E não estou fa-
lando em paixão, aquele entusiasmo de-
sorganizador, avassalador, que faz com
que a pessoa só enxergue no outro o que
lhe agrada e só mostre para o outro que
o amor o manterá interessado. Estou
falando de amor verdadeiro, forte e pro-
fundo. Aquele sentimento de pertenci-
mento, de carinho e compaixão, de sa-
tisfação de estar junto, de compreensão
e respeito pelas dificuldades do outro.
Mesmo esse encantamento maduro não
é suficiente para manter um relaciona-
mento saudável. Além dele e, em alguns
casos, mais do que ele precisa de respei-
to, qualificação, parceria, projetos e
objetivos comuns (o que inclui a aquisi-
ção de bens, a decisão de ter filhos ou
não e outras coisas que envolvem os
dois).

 Os casais que têm essa soma de ele-
mentos e também amor, são privilegia-
dos.  E sabem que vale a pena dedicar-
se, esforçar-se, alimentar o amor e as
outras características da relação para
manter e solidificar a parceria. Para
outros o amor nem é o principal. A vida

em comum, rica e agradável, basta. O
sentimento amoroso acaba por ser ali-
mentado por todos os outros elemen-
tos.  Nesses casos quem enxerga a com-
plexidade da situação, pode, com matu-
ridade e perseverança, cuidar da relação
e torná-la cada dia mais plena e realiza-
dora. Agora, se um ou outro cai na ar-
madilha de achar que o que tem é pou-
co, porque acredita naquela verdade pre-
estabelecida de que o amor é tudo, cor-

RIR COM WALDIR

Sabe por que sogra não tem pro-
blemas com o trânsito? - Porque vas-
soura não engarrafa.

...............................................
Por que as loiras não fazem gela-

tina? R: Elas não conseguem imagi-
nar como colocar duas xícaras

d’água dentro daqueles pacotinhos.
..............................................................
Um pároco de uma igreja no in-

terior de Minas tinha fama de ser
bravo e de dar tiro se encontrasse
ladrões roubando a igreja. Todo
mundo temia o padre. Um dia dois
ladroezinhos resolveram roubar o
cofre da igreja, mesmo sabendo da
fama do padre. Entraram bem deva-
garinho, andando em ponta de pés e
se enfiaram pelo altar, onde ficava o
cofre.O padre, ouvindo barulho, foi
ver o que estava acontecendo, já de
espingarda na mão, pronto prá dar
tiro. Padre: - Quem tá ai? Vou dar
tiro, pode ir saindo de mãos pro ar.
- Não atira não, seu padre, que nois
é anjo, só visitando a igreja... -
Anjo??? Dexa disso sô, pode ir sa-
indo - se o seis são anjo, então vua!
- Nóis ainda num sabi vua, padre,
nois ainda é fiote.

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

rerá o risco de se entregar aos melindres
da carência e da fantasia, pondo a rela-
ção em risco.

 Por isso é que se faz necessário aca-
bar com o mito: mais importante do
que o casal se amar, é ele viver bem e
feliz, num relacionamento que traz
aprendizagens e crescimento. Isso é uma
relação plena. Então caros leitores, boa
sorte e uma  ótima relação  plena a
vocês!
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Jaboticabal Atlético: Magal, Barroso, Zé Carlos, Célio, Roberto e Marino. Agachados: Nenmo,
Claudinho, Paulo Cezar, Lacerdinha e Gustavo.

Jaboticabal Atlético, início dos anos 80. Magal, Mauro, Zé Eduardo, Cidão, Geléca e Valdir. Aga-
chados: Neno, Osmar, Labal, Zé Carlos e Claudinho - Jaboticabal 1 x  Cat 0.

Jaboticabal: Júnior; Marlon, Marcão, William (Dércio) e Acerola; Nenê Miranda, Vladimir (Rafael), Vinícius
e Matão (Alex); Cleber e Souza. Técnico: Nei Silva. Obs.: os nomes dos jogadores não estão pela ordem.

Osmar Alberto Volpe, o popular Pio,
filho de Miguel Volpe Neto e Judith
Martins Volpe, nasceu em Araraquara
no dia 15 de novembro de 1944 e antes
de se tornar jogador profissional
da Associação Ferroviária de Esportes
(AFE), defendeu pelo amador a repre-
sentação da ADA (Associação Despor-
tiva Araraquara), além do Santana  Fu-
tebol Clube.

Aquele que seria um dos maiores des-
taques da Ferrinha em todos os tempos
se deslocou para Brasília a fim de servir
o Exército no BGP (Batalhão da Guar-
da Presidencial). Lecionando atualmente
Educação Física na UNESP-Câmpus de
Araraquara e pai de três filhos, Pio cur-
sou o primário na Escola Pedro José
Neto, o ensino secundário no colégio
São Bento de Araraquara e entre os inú-
meros cursos que realizou, o ex-afeano
se formou em Educação Física pela Es-
cola Superior de Educação Física de São
Carlos. Foi ainda Secretário Municipal
de Esportes da cidade de Américo Brasi-
liense.

Em 2005, Pio foi o professor ho-
menageado pela IX Turma de Adminis-
tração Pública da Unesp. Os forman-
dos, como de resto toda a sociedade ara-
raquarense, têm profunda admiração
pelocaráter de Osmar Alberto Volpe, o
inesquecível ex-ponta-esquerda do fu-
tebol do Brasil.

Sua Paixão!
Pelo esquadrão grená Pio vivenciou

dias de glória. Esteve presente na queda
do time para a Segunda Divisão em 1965,
porém figurou na fileira de atletas que
no ano seguinte trouxe a Ferroviária
para o seu devido lugar. Não bastasse,
ajudou a agremiação nas conquistas do
Bicampeonato do Interior (A Ferroviá-
ria foi Tricampeã do Interior - 1967-
68-69). “É lance de paixão mesmo. Fato
é que até hoje estou perto da Ferroviá-
ria. Minha história está na Fonte e ter
participado do time de 60 é um orgulho
que carrego dentro do peito. Não é lan-
ce de ego e sim de satisfação por ter
defendido a equipe da minha cidade em
momentos de glória”, analisou.

Pio sempre carrega o quadro com a
moldura da equipe de 1966 que obteve o
acesso à elite do futebol paulista. “Aqui
não vejo apenas jogadores carecas (o
time cumpriu uma promessa de raspar a
cabeça no caso de êxito no certame), e
sim amigos, pessoas que guardo no pei-
to. Aquele jogo no Pacaembu frente o
XV foi espetacular, pois fez com que
voltássemos para Araraquara com a sen-
sação do dever cumprido”, destacou Pio.

Itinerante de qualidade!
O araraquarense ainda iria ser um

atleta de renome da Sociedade Esporti-

va Palmeiras, mas vale ressaltar que é
extremamente querido em Recife, onde
atuou no Santa Cruz de 1974 a 1978, e
é lembrado até hoje pela imprensa lo-
cal. “Percebi que eles eram homens ho-
nestos, de palavra, e decidi aceitar a pro-
posta. Passei quatro anos maravilhosos
no Recife”, destaca o ex-jogador.

Pio esteve também no Colorado de
Curitiba de 1979 a 1981, na Sãocarlense,
em 1981, e no Novorizontino, em 1982,
onde encerrou a brilhante carreira.

Faltava alguma coisa!
Por aquilo que doou à Ferroviária,

ele certamente deixou o seu nome da
história da agremiação, mas o show ti-
nha que continuar e Pio foi desfilar pelo
Palmeiras, onde por cinco anos defen-
deu a equipe. Foi campeão do “Rober-
tão em 1969, o que seria o atual Cam-
peonato Brasileiro, Campeão Brasilei-
ro invicto em 1972, quando venceu
igualmente o Campeonato Paulista in-
victo, a Taça do Atlântico na Argenti-
na, a Taça Laudo Natel, a Taça dos In-
victos e foi Bi-campeão Brasileiro em
1973.

E no mesmo ano mágico de 1972,
Pio, como atacante do Verdão sagrou-
se também campeão do Troféu Ramón
de Carranza, na Espanha. “No Verdão
joguei 188 jogos (101 vitórias, 58 em-
pates e 29 derrotas), e acredito ter dado

uma contribuição para aquele momen-
to da equipe. Marquei 29 gols e o que
destaco é que Deus me deu a chance de
jogar bola num período romântico do
futebol. A mágica, o prazer em atuar,
fica difícil explicar em palavras. Tenho
que agradecer a Deus todos os dias. Per-
maneci por um período significativo no
Palmeiras, e ter sido Campeão Invicto,
ter conquistado o Robertão logo que
cheguei, me deu credibilidade dentro da
agremiação”, enfatizou.

Clubes que defendeu como atle-
ta amador:

Associação Desportiva Araraquara -
ADA - Araraquara
Santana Futebol Clube - Araraquara
Associação Ferroviária de Esportes -
AFE - Araraquara

Agremiações que atuou como
profissional:

1966/1969: Associação Ferroviária
de Esportes - Araraquara

1969/1974: Sociedade Esportiva
Palmeiras - São Paulo

1974/1977: Santa Cruz do Recife -
Pernambuco 1977/1978: Colorado Fu-
tebol Clube (hoje Paraná Clube)-Curiti-
ba- PR

1979/1980: Grêmio Esportivo São-
carlense - São Carlos- São Paulo

1981- Grêmio Esportivo Novori-
zontino - Novo Horizonte - São Paulo

Ferroviária, tricampeã do interior. Da esquerda para a direita, em pé: Belvoni, Brandão, Fogueira,
Joãozinho, Rossi e Machado. Agachados: Valdir, Leocádio, Téia, Bazani e Pio. Foto enviada por
Norberto Duran.

Pio Ex-ponta do Palmeiras, Ferroviária e Santa Cruz

Marília em 1978. Em pé, da esquerda para direta: Valdirzinho, Sony, Reinaldo, Clodoaldo, Márcio
Rossini e Zecão. Agachados: Luiz Silvio, Nenê, Jorginho Putinatti, Serginho Índio e Ferreira.

Palmeiras 1969 - Eurico, Leão, Nelson, Baldochi, Dudu e Zeca; Cardoso, Jaime, Cesar, Ademir da
Guia e Pio.

Campeonato Paulista - Segunda Di-
visão 15/maio/1966;

Estádio: Fonte Luminosa (Arara-
quara, SP); Juiz: Válter Jorge; Renda:
Cr$ 1.365.500,00;

FERROVIÁRIA: Machado , Wíl-

Campeonato Paulista - Segunda
Divisão 2/outubro/1966;

Estádio: Robert Todd Locke
(Jaboticabal, SP); Juíz: Carlos
Drumond ;  Renda :  Cr$
762.000,00;

MEMÓRIAS DO ESPORTE
FERROVIÁRIA 3 x 0 JABOTICABAL ATLÉTICO-SP

son Botão, Brandão, Paina, Tião
Macalé, Rossi, Passarinho, Raimun-
dinho, Osmar, Bazani. Pio e T. Cili-
nho entraram/saíram: Dado/Macha-
do.

JABOTICABAL ATLÉTICO:

SP: Monzato, Dema,  Antenor, Bim-
bo, Maneca, Clóvis, Mário, Rober-
to, Tuta, Luisinho e Nenê. T. não dis-
ponível.

Gols/Ferroviária: Bazani, Bazani e
Osmar

FERROVIÁRIA 2 x 1 JABOTICABAL ATLÉTICO-SP
FERROVIÁRIA: Machado, Wíl-

son Botão, Fernando, Fogueira, Tião
Macalé, Brandão, Mateus, Raimun-
dinho, Dejair, Bazani e Passarinho. T.:
Manga

JABOTICABAL ATLÉTICO-SP:

Pedrinho, Bimbo, Antenor, Dema,
Maneca, Clóvis, Mário, Roberto, Ciro,
Luisinho e Arnaldo. T.: não disponí-
vel.

Gols/Ferroviária: Dejair - Dejair
Gols/adversário: Arnaldo.



PORTEIROS E RECEPCIONISTAS
SEM EXPERIÊNCIA P/ VOTUPORAN-
GA E REGIÃO. SALÁRIO R$ 938,04 +

BENEFÍCIOS. ENVIAR C.V P/
VAGAINICIOIMEDIATOSP@GMAIL.COM

METALLON -  INDUSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  ESTRUTU-
RAS  METÁLICAS  LTDA., torna público que requereu da CE-
TESB, a licença Prévia da Ampliação, para a Fabricação de Estru-
turas Metálicas, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima Nº 003 km 339,
Pq Industrial Carlos Tonani – Jaboticabal, SP.

METALLON- INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA, torna público que requereu da CETESB, a
Renovação da licença Operação, para a Fabricação de Estruturas
Metálicas, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima Nº 003 km 339, Pq
Industrial Carlos Tonani – Jaboticabal, SP.

DUOTEC VEDAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, torna público que recebeu  da CE-
TESB a   Licença Prévia e de Instalação Nº 52000404 e requereu a
Licença de Operação  para fabricação de artefatos de borracha,
sito à  Rua Pércio da Rocha Neves Filho Nº 40, Distrito Industrial,
Bruno Verardino – Jaboticabal - SP.

GILMAR ANTONIO OLIVEIRA–ME, torna público que re-
quereu à CETESB, a Licença Prévia e de Instalação, para Benefi-
ciamento de Madeira Serrada e Resserada, sito à Av. Major Hilário
Tavares Pinheiro nº 2785, Pq. Ind. Carlos Tonanni – Jaboticabal,
SP.

A empresa ELAINE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO-ME.,
estabelecida em Jaboticabal/SP., à Rua Madre Lucia Maria, 870,
Sorocabano, CEP- 14870-460, CNPJ-06.132.322/0001-70 e IE-
391.110.190.110-ME, DECLARA que encontra-se extraviado os ta-
lonários Modelo 1 de Nº 001 a 350.

Sob a regência do renoma-
do maestro João Carlos Mar-
tins, a orquestra executou com-
posições de Beethoven, Bach
e Mozart em concerto da tem-
porada SESI Música 2013 no
último dia 4 de agosto (domin-
go), às 11h, com  entrada gra-
tuita.

Esteve presente mais de 750
pessoas emocionada com o re-
pertório do maestro relembran-
do sua trajetória como concer-
tista.

BACHIANA FILARMÔNICA SESI-SP FEZ
ÚNICA APRESENTAÇÃO EM JABOTICABAL

Na confraternização do dia 27 de
julho no Tiro de Guerra, foi apresenta-
do o modelo da camiseta que simboliza
o primeiro grande encontro dos Atira-
dores de Todos os Tempos, como pro-
posta para ser utilizada no evento que
comemora a Independência do Brasil
no dia 07 de Setembro pelas ruas cen-
trais da cidade.

Este ano, contaremos com a pre-
sença destes atiradores reservistas, para
acompanhar a Tropa 2013 do TG na
abertura do evento.

O Tiro de Guerra 02-018 de Jaboti-
cabal convida a todos aqueles que servi-
ram nesta unidade militar, em qualquer
ano de instrução, ao longo de sua Histó-
ria, a comparecer e participar destes
encontros, para resgatarmos os feitos
daqueles que contribuíram para que este
TG conquistasse sua valorosa posição
em nossa sociedade jaboticabalense, for-
mando cidadãos conscientes de suas obri-
gações para com a mesma.

Solicitamos àqueles que tenham em
seu acervo fotográfico, as fotos de pe-
cúlio de sua turma de atiradores, para
que tragam até o TG, onde deverá ser
reproduzido, com a finalidade de com-
pletar e enriquecer o acervo histórico
fotográfico do mural exposto perma-
nentemente e aberto para a visitação
na sede do TG em horário de expedien-
te.

 Para maiores informações, entre em
contato com a secretaria do TG, situada
à Av. Marechal Dodoro, nº998, ou pelo
telefone 3204-3476, de segunda à quin-
ta-feira, das 8:00h às 11:00h; das 13:30h
às 16:00h. E sexta-feira das 8:00h às
12:00h, para atendimento ao público.

“EXÉRCITO BRASILEIRO/TIRO
DE GUERRA: BRAÇO FORTE, MÃO
AMIGA”.

“FREI ORLANDO, O SOLDADO
DA FÉ.”

Texto e fotos: Celso Bomfim

Os Atiradores de Todos os Tempos do TG 02-018

Arquitetura, engenharia, mecânica,
elétrica e topografia são áreas que pos-
suem algo em comum, profissionais que
criam projetos por meio de sistemas da
tecnologia CAD. Apesar de existirem
vários programas para esse fim, o Au-
toCAD é o mais utilizado no mercado
mundial. Atento a este cenário, o Senac
Jaboticabal oferta o curso AutoCAD

2013 – Projetando com Recursos Adi-

cionais que dará a capacitação necessá-
ria ao participante para atuação no
mercado de trabalho.

O AutoCad é um software que na ar-
quitetura, por exemplo, é utilizado para
desenhar projetos como planta baixa,
coberta, locações, cortes, fachadas e
perspectiva em 3d. Durante o curso do
Senac, o participante vai adquirir co-
nhecimentos de comandos que agilizam
e aumentam a produtividade no proces-
so de criação dos desenhos em 2D ou
3D. “O curso busca qualificar o profis-
sional de AutoCAD por meio de ferra-
mentas atualizadas, com foco em no-
vos recursos, conquistando assim um
diferencial nos trabalhos apresentados
aos clientes”, afirma o docente da área,
Marcelo Roberto Chaves Betioli.

Com aulas expositivas e apenas um
aluno por computador, o participante

Senac Jaboticabal oferece curso AutoCAD 2013 –
Projetando com Recursos Adicionais

O programa é utilizado mundialmente para execução de

projetos no computador; título tem curta duração

terá todo o suporte necessário para atu-
alizar seus conhecimentos da nova ver-
são do programa. Para participar é pre-
ciso ter no mínimo 16 anos, ensino fun-
damental completo e noções básicas de
informática e desenho técnico. Mais
informações no site www.sp.senac.br/
jaboticabal ou na unidade pelo telefone
(16) 3209-2800.

O Senac São Paulo é o maior centro
de treinamento autorizado pela Auto-
desk no mundo e possui 40 unidades cre-
denciadas no Estado de São Paulo como
Centro de Treinamento Autorizado
(Authorized Training Center - ATC),
sendo Jaboticabal uma delas.

Serviço
AutoCAD 2013 – Projetando com

Recursos Adicionais
Data: de 10 de agosto a 21 de se-

tembro de 2013
Horário: aos sábados, das 8h30 às

13h30
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Acompanhe o Senac São Paulo

nas redes sociais:
www.sp.senac.br/redessociais

P/ Prof. João Pito

A FEBRE AMARELA EM JABOTICABAL – Cont...

“Pela mudança da acidez ou da sua-
vidade do “político”, nós já sabemos
que outra eleição está se aproximan-
do”.

De acordo com Aloísio de Almeida,
Jaboticabal teria à época por volta de
dois mil habitantes [2.000] e todos os
dias ocorriam vários óbitos. Se fosse nos
dias de hoje, seriam dezenas de mortes
todos os dias vitimadas pela febre ama-
rela apenas.

Esse mesmo memorialista usan-
do como fontes os obituários de 1896,
1897 e 1898 registrou na medida do
possível os nomes, a idade e a naciona-

lidade das vítimas da terrível doença,
tudo que pode ser localizado foi resga-
tado nas pesquisas nos Cartórios em se
obituário, muita coisa que deveria ser
preservada para a posteridade foi para
o “cesto” e se perdeu e logo esta lista
não é completa e por isso pessoas que
ainda possuem em seu histórico a rela-
ção de alguns parentes que faleceram
no período, podem ter certeza que estas
falhas não ocorreram por falhas dos
pesquisadores, que realizaram a pesqui-
sa.

Esta doença tinha uma especi-
al predileção pelos imigrantes italianos
que acabavam de chegar em “sua onda
imigratória” na região dos novos cafe-
zais no Oeste paulista. Possuo em meu
poder, uma relação de noventa italia-
nos aqui falecidos na época e aleatoria-
mente citarei alguns e suas respectivas
idades.

   Francisco Tucci 42, José Gallo 34,
Raphael Picerni 39, Luigi Ricci 23,
Gonçalo Bertlli 59, Holário Rinaldi 38,
Vicenzo Bertuchi 27, Francisco Marino
28, José Fatore 60, Vicente Barbieri 42,
Raphael Leitere 24, José Baffi 28, Do-

mingos Fachini 80, Josepha Pepino 40,
João Ferraro 32, Maria Capuana 14,
Emílio Prazza 40, Alfredo Bandini 27,
Caramella Moratto, Bartholo Schiavo
20.

Pela baixa idade de quase to-
dos, facilmente se depreenderá que de
fato eram imigrantes recém-chegados à
cidade de Jaboticabal e região.

É lógico, foram muitos mais,
pois como diz o memorialista. Só no
mês de março de 1896 havia 27 pesso-
as falecidas sem poder ser identifica-
das. O numero de Brasileiros é de se-
tenta e também listarei uns com as suas
idades.

   Antônio José Pedroso 64 [dizem
que foi a 1ª Vitima], Gustavo de camar-
go 8, Bárbara de Jesus 38, Lourenço de
tal 80, Pedro Caldas 56, Manoel Ant.
Moncalino 40, Amélia Groschupps 10,
Cecília Groschupps 7, Luiz Grouchupps
9, Bárbara de Jesus 38, José Ildefonso
Moraes 36.

Os portugueses também pagaram
com vidas esse mal cruel e letal.

   Bernardino S. Brandão 20, Mano-
el de Tal...29, Amélia de Jesus 9, Mano-

el Pires 32, Manoel de Tal...19, Fran-
cisco Custódio 22, Manoel dos Santos
34, João José 30, Alexandre Braga 22,
José Pires 37, Manoel Gomes 32, Fran-
cisco Lopes Campos 83, Bento da Fon-
seca 26, Joaquim da Costa 30, Carlos
Fernandes 24. Este foi o total que foi
averiguado.

Alemães
    Emilio Piateltht 32, Antonio Sois-

son 35, Leon de Tal...6m, Jacob Ger-
nann 52,

Henrique Groschupps 38, Valentim
de Tal...20.

Espanhóis
   João Ferraia 30, José Rodrigues

31,Teresa Parletta 35, Maria Antônia ?
28, Dolores Lopez 22, José Calhin 47,
Francisco Cyar Deleuse 38, Ana do Es-
pírito Santo 35.

Foi em função destes espanhóis
que a TV espanhola esteve aqui nos dois
“cementérios” como alude a Yutube,
assim como a “FUNDAÇÃO MEIRE-
LES” DE SÃO PULO.
Continua...

“Ler sem refletir é comer sem
digerir”

A Prefeitura de Jaboticabal traba-
lha para garantir acesso de todas as
crianças jaboticabalenses a uma edu-
cação de qualidade. Recentemente, a
administração municipal foi presen-
teada com a construção de duas novas
creches escolas. Além disso, dá anda-
mento à execução da creche Pró-In-

Creche no Parque das Araras está a todo vapor
Nova creche terá capacidade para atender cerca de 200 crianças

fância, no Parque das Araras. A obra,
orçada em R$ 1.3 milhão, está a todo
vapor.

No local serão construídas salas de
repouso, salas de atividades, sala mul-
tiuso, área para alimentação,
playground, sanitários, pátio, varan-
da, estacionamento, sala de professo-

res e sala de pré escola. Além da parte
administrativa – diretoria, secretaria,
recepção, área de serviço e almoxari-
fado. “O projeto prevê uma área es-
paçosa, com todas as acomodações ne-
cessárias para atender cerca de 200
crianças”, esclarece o prefeito Raul
Girio.

Ainda de acordo com o prefeito, a
ideia é construir a creche e, futuramen-
te, uma unidade básica de saúde. “Esta-
mos empenhados em entregar para
nossas crianças uma nova creche, mo-
derna e bem estruturada. E também tra-
balharemos para construir um novo
CIAF no local”, finaliza.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

QUARTA-FEIRA  AGORA  É  SUPER QUARTA!!!  TODOS PAGAM
MEIA  ENTRADA - R$ 7,00 - FONE - (16) 3204-6841

WOLVERINE
IMORTAL

Sessão: 19:00 e
21:15 / Sábado e Do-
mingo também às 16:30

Censura: 14 Anos
Sinopse: A viagem de

Logan (Hugh Jackman)
ao Japão, o encontro
do amor nos braços de
Mariko Yashida (Tao
Okamoto) e a necessi-
dade do herói de en-
frentar sua selvageria
interior.

Como novidade, o lançamento da Festa do Peão de Jabotica-
bal 2013, não pode faltar também a sua corte real.

E como pela primeira vez, será feita a escolha da Rainha e
Mini Rainha da Festa do Peão de Jaboticabal, que acontecerá
no dia 31 de agosto, a partir das 21:30 horas no Cine Theatro
Municipal. As interessadas a se candidatar a Rainha e Mini
Rainha da Festa do Peão de Jaboticabal, favor entrar em conta-
to e tirar maiores informações pelo  fone (16) 9108-6761. Reali-
zação: Agência de Modelos Paulo Pupin.

Francisco Arré Junior, carinhosamente chamado de Chiquinho Arré, completa
idade nova no dia 18 de agosto. Será cumprimentado por muitos amigos em
confraternização pela data especial. Colecionador diverso, químico, professor
aposentado, lecionou em diversas escolas: Ginásio São Luís, Coronel Vaz e Esta-
dão. Vindo de tradicional família jaboticabalense. FELICIDADES! Lucilene Ribeiro, completou idade nova no último dia 06 de agosto, ao lado dos

pais, Moisés/Edna, dos irmãos Henrique e Lucimara, e do namorado Fernando.
Jogadora de Basquete da FAE/COC Cardiofísico e estudante do último ano de
Pedagogia, recebeu os carinhos dos amigos e familiares. Parabéns!

Quando o assunto é balada,
toda mulher gosta de estar im-
pecável. Nessas horas, uma
maquiagem  mais elaborada é
essencial para dar um ar gla-
mouroso e fazer você arrasar.
Afinal, essa é a oportunidade
que você tem de abusar do
brilho e da sombra preta.

Siga as minhas dicas:

Nº 1 -  Espalhe a base e deixe-a
desaparecer na pele,com um aspec-
to super natural. Marque as têmpo-
ras com um blush bronzeador, cla-
reie debaixo dos olhos, testa e osso
do nariz.

Nº3:
Finalize com uma sombra ilumi-

nadora rente às sobrancelhas, depois
aplique os cílios postiços e máscara
de volume. Para os lábios, batom sua-
ve.

Nº 2:
Faça um delineado com lápis pre-

to na raiz inferior e superior dos cíli-
os e esfume até o côncavo. Aplique
sombra preta com brilho e esfume
abaixo dos olhos.

Dra. Luciana Mara Rodrigues será  cumprimentada no dia 12 de
agosto, por mais um aniversário. Formada em Odontologia pela
Universidade de Uberaba/MG, receberá  amigos para os merecidos
parabéns, por essa data.

Dra. Luciana Mara Rodrigues

Comemorará mais um NIVER dia 12 de agosto, Pau-
la Waitemann, carinhosamente chamada por Paulinha,
ao lado dos colegas de trabalho, amigos e familiares. Que
essa nova fase seja de muitas conquistas e realizações.
Felicidades!

Guilherme Pito Perecim aniversaria no próximo
dia 14 de agosto. Filho de Marcelo Perecim e Caro-
lina Pito Perecim. Receberá os parabéns de toda a
família pelo 6º aninho de vida.Felicidades!

Completa mais um ano de vida, no dia 11 de agosto, Cecília Sti-
gliano, esposa de José Fernando Stigliano, mãe da Gerusa e Fer-
nanda, avó do Ivan, da Rafaela e do Artur. Cecília  foi voluntária do
CVV por vinte anos, é integrante do Coral da UNESP e também
cuida da beleza das mulheres. Parabéns!

A simpática Mônica Mendes Contarim completa idade nova
no próximo dia 12 de agosto, ao lado dos filhos João Victor e
Murilo, esposo João Batista (funcionário do Auto Posto Pacífi-
co), amigos e familiares. Que essa nova etapa seja de muitas
realizações, felicidades e saúde. Parabéns!

Aniversaria, dia 13 de agosto,  Gabriela Balsi. Familiares e ami-
gos, principalmente as amigas Frann e Maria José, desejam muitas
felicidades e sucesso. Parabéns!
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ABBA ON STAGE é um tri-
buto ao grupo sueco ABBA, su-
cesso desde os anos 70. A ban-
da tributo é formada por Ellie
Marx (Anni-Frid Lyngstad),
Mari Moraes (Agnetha
Fältskog), Jheff Saints (Benny
Andersson) e Diego Sena (Björn
Ulvaeus). Descrição: Além do

Tributo ao grupo sueco ABBA

quarteto, o grupo conta com a
direção musical de Davi Fer-
nandes (piano), Glauco de Al-
meida (baixo), Sandro Roque
(bateria) e Jéssica Nascimento
(backing vocal).

Apresentação dia 16 de agos-
to no CINE THEATRO MUNI-
CIPAL, às 21:00 horas.

Av. Do Carmo Nº545-547 - Centro
Fone:(16) 3202-0740/Fax: (16) 3203-3474

P/ Maria Cappatto - 02/08/13 –
ARARAQUARA – O Presidente do Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCESP), Conselheiro Antonio Roque
Citadini, inaugurou na sexta-feira, às
11h00, a sede própria da Unidade Regi-
onal do TCE em Araraquara (UR-13),
que abrigará a subsede da Escola de Con-
tas Públicas, a primeira do interior do
Estado.

Acompanharam o Presidente do TCE,
Conselheiro Antonio Roque Citadini, a Con-
selheira Cristiana de Castro Moraes e os Con-
selheiros Dimas Eduardo Ramalho e Sidney
Beraldo, que foram recepcionados pelo Pre-
feito de Araraquara, Marcelo Barbieri, Depu-
tados Estaduais, Edinho Silva e Roberto Mas-
safera, Elaine Cecília Bonatelli - Chefe do
Tribunal de Contas de Araraquara e pelo
Presidente da Câmara Municipal João Fari-
as, que em nome do Legislativo, concedeu
um Título de Cidadão Benemérito ao Presi-
dente Roque Citadini.

Ao lado das autoridades locais, com-
puseram a mesa de trabalhos o Presi-
dente do Instituto Rui Barbosa IRB,
Conselheiro Severiano Costandrade, do
Estado do Tocantins; o Secretário-Di-
retor Geral do TCE, Sérgio Ciquera Ros-
si; a Diretora da Escola de Contas Pú-
blicas, Silvana de Rose; o Diretor da
Unidade Regional de Araraquara, Mar-
celo Zaccaro.

O evento reuniu prefeitos de toda a
região, e mais de 500 dirigentes e lide-
ranças políticas – vereadores, secretári-
os e gestores - dos 37 municípios que
compõem a região administrativa da
Unidade Regional de Araraquara (UR-13).

O Presidente Roque Citadini, em sua
fala, destacou a importância do funcio-

Tribunal de Contas de SP inaugura
Escola de Contas Públicas no interior

namento de uma estrutura regional da
Escola de Contas Públicas do TCE e
disse que, além promover economia de
custos com deslocamento, pela locali-
zação estratégica na região Central, o
jurisdicionado – agentes públicos e in-
teressados -, terão mais opções e facili-
dade na participação nos cursos, pro-
gramas de formação, aperfeiçoamento
e especialização, oferecidos pela ECP.

A sede própria do TCE de Araraqua-
ra, edificada no bairro do Quitandinha,
possui 3 (três) andares e está disposta
em uma área de 3.162 metros quadra-
dos. O prédio possui toda infraestrutura
de áudio e vídeo para realização de pa-
lestras, cursos e eventos, e comporta
um auditório com cerca de 300 lugares
para expectadores com capacidade para
videoconferências.

Em operação desde 1º de outubro de
2007, a Unidade Regional de Araraqua-
ra atende 37 municípios jurisdiciona-
dos: Américo Brasiliense, Ariranha, Bau-
ru, Boa Esperança do Sul, Bocaina, Bor-
borema, Cândido Rodrigues, Descalva-
do, Dobrada, Dourado, Fernando Pres-
tes, Gavião Peixoto, Guariba, Guatapa-
rá, Ibaté, Ibitinga, Itajobi, Itápolis,
Matão, Monte Alto, Monte Azul Pau-
lista, Motuca, Nova Europa, Novo Ho-
rizonte, Palmares Paulista, Paraiso, Pin-
dorama, Pirangi, Ribeirão Bonito, Rin-
cão, Santa Adélia, Santa Ernestina, Santa
Lúcia, São Carlos, Tabatinga, Taiaçú,
Taiuva, Taquaral, Taquaritinga, Trabi-
ju, e Vista Alegre do Alto.

A UR-13 fica na Dr. Euclides da Cu-
nha Viana, 551 –Jardim Residencial San-
ta Mônica, CEP 14081-096. Mais in-
formações pelo fone (16) 3335-3804.

Um dia especial para
promover a troca de obje-
tos usados entre a popula-
ção. Essa é a Feira da Bar-
ganha, que acontece no
próximo sábado (10), en-
tre 8h e 12h.

Os participantes pode-
rão trocar, doar ou vender
objetos que não utilizem
mais. Podem ser Cds,
DVDs, roupas, calçados,
brinquedos, móveis usa-
dos, entre outras peças que
o munícipe não queira
mais, mas que pode ser útil
para outra pessoa.

O Secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e
Meio Ambiente, Sérgio
Nakagi, lembra que a feira
será pautada no princípio
dos “3Rs” da Agenda 21.
“Queremos estimular à re-
dução do desperdício, reu-
tilização e reciclagem de
materiais). Os participan-
tes promovem o consumo
responsável ao trocarem,
venderem ou comprarem
objetos usados que, nor-
malmente, seriam descar-
tados ou estariam ‘entulha-
dos’ nas casas.

Feira da
Barganha
acontece

neste
sábado

Evento promovido pela

SAAMA acontece na

Praça 9 de Julho

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2013
Edital Resumido

O PRESIDENTE DA AAPROCOM – ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRI-
OS DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e na Lei Federal nº 8080/90, TORNA
PÚBLICA por meio do presente edital, a abertura de processo seletivo, que terá a coordenação da
Comissão designada para atender o presente edital, nomeada através da Portaria nº 01/2013, nos
termos da legislação vigente, em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 4.434/2013 e no
convênio firmado entre o Município de Jaboticabal, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde
e a AAPROCOM, destinado ao provimento de vagas para as equipes de atenção básica - Estratégia de
Saúde da Família - do município de Jaboticabal, em aberto ou aquelas que surgirem no período de
vigência de 01 (um) ano, a contar da data de divulgação deste processo, podendo ser prorrogado até
por igual período, se necessário.

O regime de contratação é CLT por prazo indeterminado ou enquanto durar a renovação do convê-
nio de cogestão com a Prefeitura Municipal de Jaboticabal/SP.

O âmbito de atuação são as Unidades de Saúde da Família do município de Jaboticabal e seus dois
distritos.

São ofertadas vagas para os empregos públicos, conforme discriminado no quadro 01 abaixo.

* A quantidade de vagas reservas será em conformidade com as necessidades das Unidades de
Estratégia de Saúde da Família.

**      Os logradouros compreendidos nos territórios estão apresentados no anexo 01 do edital
completo.

Maiores informações poderão ser obtidas na sede AAPROCOM – Associação de Apoio a Projetos
Comunitários de Jaboticabal, situada na Rua Getúlio Vargas, 91 – Sorocabano -  CEP 14870-470 –
Jaboticabal/ SP ou pelo telefone (16) 3202-4610 ou email: aaprocom@gmail.com

O edital completo, anexos e o programa de provas, poderão ser obtidos no endereço eletrônico:
www.gerencialconcursos.com.br, onde permanecerão à disposição dos interessados.

Jaboticabal, 09 de agosto de 2013.

José Lázaro Borges Correa
Presidente da AAPROCOM

Ótima Oportunidade
de Investimento:

LeilõesJudiciais
O Leiloeiro Oficial WASHINGTON LUIZ PEREIRA VIZEU

baterá o martelo no dia 13/08/2013 às 11 horas no 1º andar do
Fórum de Execução Fiscal Federal localizado em São Paulo, na
Rua João Guimarães Rosa, 215, próximo à Praça Roosevelt,
em um leilão somente presencial. Serão apregoados vários bens,
incluindo imóveis, veículos, caminhões, empilhadeiras, máqui-
nas operatrizes, entre outros. É importante destacar que será a
segunda praça da hasta pública, o que significa que os lances
iniciam em 60% do valor de avaliação, sendo uma ótima opor-
tunidade para investidores.

Os destaques são: terreno com área total de 9.794m² com
prédio comercial de 4.067m² de área construída, localizado em
Santo André/SP,e um prédio comercial de 858m² de área cons-
truída e seu respectivo terreno com área de 4.890m² localizado
em São Bernardo do Campo/SP.

E mais diversos lotes de: imóveis, veículos, móveis de escri-
tório, máquinas, equipamentos e bens diversos. Para maiores
informações consulte o site www.vizeu.com.br ou ligue para
(11) 5071-8555
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RUA SÃO JOÃO Nº 268

No dia 03/08/2013, sábado,
aconteceu na Acadêmia Cardiofí-
sico o lançamento do Campeona-
to Paulistinha de Natação, que tem
por objetivo, incentivar atletas que
estão iniciando no esporte e que
ainda não participam de competi-
ções.

Um grande número de pesso-
as, entre atletas e familiares, esti-
veram presentes, além de várias
autoridades do município, como o
Prefeito Raul Girio. Mas o momen-
to mais aguardado foi a presença
do nadador, medalhista Olímpico
Gustavo Borges que, com toda a
atenção e simpatia a todos os con-
vidados, além de entregar meda-
lhas a todas as crianças que parti-
ciparam do evento, disse da im-
portância deste tipo de compe-
tição para crianças iniciantes na
modalidade de natação, na desco-
berta de novos talentos para o
esporte.

Desde o início de 2013, a F.A.E.-
Fundação de Amparo ao Esporte
de Jaboticabal, firmou uma parce-
ria com a Acadêmia Cardiofísico,
onde os alunos que se destacam
na escolinha de massificação da
F.A.E.,  são avaliados pelas Pro-
fessoras de Educação Física: Éri-
ka Regina Bejo Pifer ( Professora e
Coordenadora da modalidade), e
Fernanda Tonini (professora de
iniciação na modalidade de nata-
ção), passam a integrar a equipe
F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO.
Neste primeiro semestre, 05 alunos
já iniciaram os treinamentos e no
2º semestre passarão a participar
de algumas competições, além da
equipe da F.A.E./Jaboticabal, que
também participará de algumas

ALUNOS DAS ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO NA MODALIDADE DE NATAÇÃO DA F.A.E./JABOTICABAL PAR-
TICIPAM DO LANÇAMENTO DO CAMPEONATO - FESTIVAL  PAULISTINHA DE NATAÇÃO REALIZADO NA
ACADEMIA CARDIOFÍSICO, COM A PRESENÇA DO ATLETA MEDALHISTA OLÍMPICO GUSTAVO BORGES

etapas do Campeonato Paulisti-
nha para iniciantes.

A professora Érika Pifer comen-
ta da satisfação em revelar atletas
para a modalidade de Natação do
município, representada pela Aca-
dêmia Cardiofísico, mas também
alerta as autoridades do municí-
pio da “necessidade de se cons-
truir uma Piscina Publíca, Coberta
e Aquecida onde poderíamos aten-
der a um número muito maior de
crianças e adultos durante todo o
ano, já que a procura por este es-
porte, seja para o aprendizado ou
até mesmo para qualidade de vida
e saúde, é muito grande no muni-
cípio”.

AS EQUIPES DE BASQUETEBOL MASCULINO E FEMININO DA F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/
JABOTICABAL PARTICIPARAM DOS 57º JOGOS REGIONAIS DE ARARAQUARA, CONQUISTANDO

MEDALHA E SAMANDO  PONTOS IMPORTANTES PARA A CLASSIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO Á 1ª DIVISÃO

O município de Jaboticabal está
em festa, através do esporte amador,
pois obteve classificação à 1ª Divi-
são nos 57º JOGOS REGIONAIS DE
ARARAQUARA/2013, conquistan-
do o VICE-CAMPEONATO na pon-
tuação geral. Uma das modalidades
que contribuiu para o acesso da Mu-
nicípio foi o basquete masculino e fe-
minino, equipes que são orientadas
pelo técnico João Pifer, que há 22
anos vem desenvolvendo um traba-
lho excelente pela Prefeitura de Jabo-
ticabal e representando a cidade com
a modalidade de basquete em várias
competições de forma brilhante, con-
quistando vários títulos, revelando
vários atletas e formando cidadãos do
bem. Nos Jogos Regionais de Arara-
quara, a equipe de basquete feminino
conquistou o 5º lugar, ficando atrás
de Ribeirão Preto/Barretos / Franca /
Araraquara, os quatro primeiros co-
locados. Lembrando que a equipe de
Jaboticabal disputou a 1ª Divisão,
pois foi a CAMPEÃ/2012, nos Jo-
gos Regionais de Bebedouro/2ª Divi-
são. Sendo assim, foi uma das moda-
lidades que mais pontuaram no geral,
somando 08 pontos para o municí-
pio na classificação geral. Já a equipe
de basquetebol masculino, conquis-
tou o 3º lugar da competição, que foi
muito acirrada, com 20 municípios
participantes.

Os 04 primeiros colocados no bas-
quete masculino foram: Campeão /Cra-
vinhos - Vice-Campeão/Itápolis - 3º
Lugar/F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/
JABOTICABAL - 4º Lugar / Motu-
ca.

O técnico João Pifer, se diz “sa-
tisfeito com a colocação final das duas
equipes, destacando a importancia de
estar sempre entre os primeiros co-
locados na região, através da modali-
dade de basquetebol, sabendo da di-
ficuldade, pois as equipes sempre
se preparam da melhor forma pos-
sível e também contratam atletas
para conquistar os jogos. O mais
importante é que temos uma filo-
sofia definida para o desenvolvi-
mento de todo o trabalho, fortale-
cer sempre a base, revelar atletas
de competição para representar o
município e assim pontuarmos al-
guns reforços para as disputas du-
rante o ano, fortalecendo as equi-
pes no que diz respeito á competi-
ção”. O técnico João termina dizen-
do que “agora a responsabilidade e
todo o trabalho tem que ter um
objetivo, permanecer na 1ª Divi-
são, sabendo que cidades como Ara-
raquara / Ribeirão Preto e Franca,
estão um degrau acima dos outros

O jovem Atleta de Kung – Fu da ONG Amor Soli-
dário, Marlon Henrique Costa Gomes, já participou
de 6 competições em várias cidades da região. No
mês de novembro  terá uma competição  em Buenos
Aires, e está contando com a colaboração dos em-
presários para realizar o sonho de competir na Ar-
gentina.

Contato (16) 9205-9883 Carlos.

No sábado, dia 03/18/2013, pela Liga
Regional Paulista de Handebol, Fae Han-
debol fez três jogos pela rodada na cida-
de de Ribeirão Preto, no ginásio do Li-
ceu Albert Sabin. O primeiro jogo nu-
mero 119 foi Fae Jaboticabal x Cravi-
nhos Smelt às 12:30h, início da partida,
com duração de 38 minutos e o placar
final foi 20 a 13, com derrota da Fae,
com os atletas: Emanuel Vitor, Willian
Cabral, Caio Magalhaes, Cristian Mari-
ano, Erick Merenda, Daniel Innocente,
Natan Araújo, Guilherme Bonelli, Vitor
Prates, Lucas Frizzas, Adriano Cesar,
Jardel Israel, Yago Machado, Vitor Hugo
Gregorio, e o técnico Dirceu Miranda
Júnior.

RESULTADO DA RODADA DA
LIGA REGIONAL PAULISTA DE

HANDEBOL

Focando que a categoria da liga é sub
17 e os atletas da Fae são da categoria
sub 12. A base está sendo bem encami-
nhada, e o atleta Natan Araujo ganhou
a bola do jogo.

Segundo jogo pela Liga Regional
Paulista de Handebol FAE Handebol x
Taquaritinga, jogo número 123, iniciou
às 14:50h, com duração de 40 minutos,
com o placar final de 11 a 4, e derrota
da FAE Handebol.

Terceiro jogo pela Liga Regional
Paulista de Handebol FAE Handebol x
Sertãozinho. Jogo número 124, com
início às 15:30h, com duração de 40
minutos e o resultado final de 25 a 8, e
derrota da FAE handebol.

***** obra prima  **** ótimo  *** bom  ** regular  * bomba

Série de TV
UNDER THE DOME ****
Exibido pelo canal CBS, “Under

The Dome” (Sobre A Redoma), é uma
série produzida por dois dos maiores
gênios em suas respectivas especiali-
dades. O escritor Sthephen King, cri-
ador de obras conhecidas como “Ce-
mitério Maldito”, “O Iluminado” e
“Carrie – A Estranha” e o diretor Ste-
ven Spielberg que, claro, dispensa
apresentações. Baseado em um livro
escrito pelo próprio King, “Under
The Dome” gira em torno de uma
cidadezinha chamada Chester Mill que,
de uma hora para outra, é isolada do
resto do planeta por uma misteriosa
redoma que cai do céu sem qualquer
explicação. Nos ótimos primeiros
episódios, somos apresentados a al-
guns personagens centrais, tais como,
a inquieta repórter Julia Shumway (Ra-
chelle Levefre, dois dois primeiros
episódios da, fraca, série “Crepúscu-
lo”). Um misterioso forasteiro cha-
mado Dale “Barbie” Barbara, que a
princípio, chega para “executar” um
serviço, mas acaba preso dentro da
redoma. A policial Linda Esquivel,
promovida a xerife do local após a
morte do original Howard “Duke”
Perkins. O vereador Big Jin Rennie e
seu filho Junnior Rennie, que ocultam
segredos perigosos, entre outros. Mas
o grande mistério é, porque essa bar-
reira impenetrável caiu sobre a cida-
de? Como fazer para sair dela? À me-

dida que os episódios vão se estabele-
cendo, o pânico vai crescendo, e mais
questões vão aparecendo. Para quem
não leu o livro (como eu por exem-
plo), é mais do que interessante acom-
panhar, sem saber o que vai acontecer
no final, a angústia e o medo dos mo-
radores dessa pequena cidade. Afi-
nal, eles conseguirão sair de dentro
dessa redoma. Ou será mesmo o pri-
meiro capítulo do “juízo final”? É es-
perar (infelizmente) para ver!

LANÇAMENTOS
CÍRCULO DE FOGO
VENDO OU ALUGO
A AVENTURA DE KON TIKI

municípios, mas temos profissio-
nais adequados”. A  diretoria da
F.A.E. - Fundação de Amparo ao
Esporte de Jaboticabal, que dá todo
o suporte para o fortalecimento
das modalidades em geral, e a Pre-
feitura Municipal, através do Pre-
feito Raul Girio, que não tem me-
dido esforços para que o Esporte
de nossa cidade cresça a cada dia”,
concluiu.
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